
Анотація навчальної дисципліни  
 

Назва дисципліни Банківське право 

Викладач  

Малишко Інна Володимирівна 

Старший викладач, кафедри публічно-правових дисциплін 

 

Курс та семестр,  у якому 

планується  вивчення 

дисципліни 

5 курс, 1 семестр 

4 кредити ECTS 

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

ОП «Право» 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК 3. Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 6.  Здатність діяти свідомо та соціально відповідально 

 

Спеціальні компетентності (СК): 

СК 8. Знання  і розуміння особливостей реалізації та 

застосування норм матеріального і процесуального права. 

СК 9. Здатність виконувати професійні обов’язки 

відповідно до принципів об’єктивності, верховенства 

права, законності, справедливості. 

 

Програмні результати навчання (РН): 

РН 1. Давати оцінку чинним нормативно-правовим актам, 

виявляти колізії та прогалини у правовому регулюванні. 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення 

шляхів її розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з 

різних джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на 

основі аналізу відомої проблеми. 

РН 6. Виявляти потреби і прогнозувати наслідки в 

правовому регулюванні 

РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні  

яких потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих  

рекомендацій. 

РН 15. Встановлювати склад правовідносин і його 

відповідність правовій нормі, застосовувати юридичні 

конструкції 

РН 16. Визначати правомірність чи неправомірність 

поведінки суб’єктів суспільних відносин, обставини, що 

сприяють правопорушенням та ефективність заходів щодо 

їх профілактики. 

РН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів функціонування 

національної правової системи. 

  РН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових  



явищ і процесів 

РН 22. Брати участь у підготовці публікацій, складанні 

заявок на винаходи і відкриття та вміти самостійно їх 

оформлювати. 

РН 23.  

Опис дисципліни 

Передумови вивчення 

дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися  

 

 

Програма навчальної 

дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

Форма підсумкового 

контролю 

 

Немає 

 

 

15 студентів 

 

 

Теми аудиторних занять: 

1. Банківське право України: поняття, предмет, методи, 

принципи та джерела. 

2. Правовий статус Національного банку України.  

3. Правовий статус комерційних банків в Україні, їхніх 

філій, представництв та відділень 

4. Правові засади банківського регулювання та банківського 

нагляду. 

5. Правові засади здійснення банками платежів і 

розрахунків. 

6. Правове регулювання банківських кредитних відносин та 

депозитних (вкладних) операцій. 

7. Правові засади здійснення банками валютних операцій та 

валютного контролю. 

 

 

 

Українська, англійська 

 

Залік 

 

Назва дисципліни Банківське право 

Викладач  

Малишко Інна Володимирівна 

Старший викладач, кафедри публічноо-правових дисциплін 

 

Курс та семестр,  у якому 

планується  вивчення 

дисципліни 

5 курс, 1 семестр 

4 кредити ECTS 

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

ОП «Право» 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК 3. Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 6.  Здатність діяти свідомо та соціально відповідально 



 

Спеціальні компетентності (СК): 

СК 8. Знання  і розуміння особливостей реалізації та 

застосування норм матеріального і процесуального права. 

СК 9. Здатність виконувати професійні обов’язки 

відповідно до принципів об’єктивності, верховенства 

права, законності, справедливості. 

 

Програмні результати навчання (РН): 

РН 1. Давати оцінку чинним нормативно-правовим актам, 

виявляти колізії та прогалини у правовому регулюванні. 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення 

шляхів її розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з 

різних джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на 

основі аналізу відомої проблеми. 

РН 6. Виявляти потреби і прогнозувати наслідки в 

правовому регулюванні 

РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні  

яких потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих  

рекомендацій. 

РН 15. Встановлювати склад правовідносин і його 

відповідність правовій нормі, застосовувати юридичні 

конструкції 

РН 16. Визначати правомірність чи неправомірність 

поведінки суб’єктів суспільних відносин, обставини, що 

сприяють правопорушенням та ефективність заходів щодо 

їх профілактики. 

РН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів функціонування 

національної правової системи. 

  РН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових  

явищ і процесів 

РН 22. Брати участь у підготовці публікацій, складанні 

заявок на винаходи і відкриття та вміти самостійно їх 

оформлювати. 

РН 23.  

Опис дисципліни 

Передумови вивчення 

дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися  

 

 

Програма навчальної 

дисципліни 

 

 

 

 

 

 

Немає 

 

 

15 студентів 

 

 

Теми аудиторних занять: 

1. Банківське право України: поняття, предмет, методи, 

принципи та джерела. 

2. Правовий статус Національного банку України.  

3. Правовий статус комерційних банків в Україні, їхніх 

філій, представництв та відділень 

4. Правові засади банківського регулювання та банківського 

нагляду. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

Форма підсумкового 

контролю 

5. Правові засади здійснення банками платежів і 

розрахунків. 

6. Правове регулювання банківських кредитних відносин та 

депозитних (вкладних) операцій. 

7. Правові засади здійснення банками валютних операцій та 

валютного контролю. 

 

 

 

Українська, англійська 

 

Залік 

 

 

Назва дисципліни 
ЗЕМЕЛЬНИЙ ПРОЦЕС  

 

Викладач  

Настіна Ольга Іванівна  

кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 

 

Курс та семестр,  у якому 

планується  вивчення 

дисципліни 

6 курс, 2 семестр 

4 кредити ECTS 

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

ОП «Право» 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 2. Здатність створювати та оформлювати різні види 

документів у відповідності до правових, мовних та 

технічних норм документотворення та правил 

документообігу. 

ЗК 6. Здатність діяти свідомо та соціально відповідально. 

 

Спеціальні компетентності (СК): 

СК 2. Здатність аналізувати норми матеріального та 

процесуального права, матеріали судової практики, 

знаходити оптимальні способи подолання прогалин та 

колізій у праві. 
СК 3. Здатність вивчати, аналізувати й оцінювати обставини 

юридичної справи, здійснювати правильну юридичну 

кваліфікацію фактичних обставин справи. 
СК 6. Здатність до збору інформації, аналізу юридичної 

проблеми, побудови юридичної аргументації. 
СК 7. Здатність складати проекти юридичних документів. 
СК 8. Здатність надавати консультації з юридичних питань, 

зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного 

дотримання норм щодо нерозголошення персональних 

даних та конфіденційної інформації. 
СК 9. Здатність виконувати професійні обов’язки відповідно 

до принципів об’єктивності, верховенства права, законності, 

справедливості. 
СК 10. Здатність дотримуватися  професійної  етики юриста. 

 

Програмні результати навчання (РН): 



РН1. Давати оцінку чинним нормативно-правовим актам, 

виявляти колізії та прогалини у правовому регулюванні.  

РН2. Володіти фундаментальними і прикладними знаннями 

у сфері права.  

РН3. Вміння надавати консультації з питань, що входять до 

компетенції юриста.  

РН5. Спиратися у своїй роботі на професійні етичні норми і 

стандарти поведінки.  

РН7. Складати проекти правових актів, здійснювати їхнє 

тлумачення.  

РН12. Аналізувати норми права з використанням 

формально-юридичного методу, розуміти їх взаємозв’язки 

та ієрархію в системі права.  

РН16. Визначати правомірність чи неправомірність 

поведінки суб’єктів суспільних відносин, обставини, що 

сприяють правопорушенням та ефективність заходів щодо їх 

профілактики.  

РН17. Оцінювати докази  у юридичному процесі та 

обґрунтованість юридично значущих рішень.  

РН 20. Приймати оптимальні управлінські рішення.  

 

Опис дисципліни 

Передумови вивчення 

дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися  

 

 

Програма навчальної 

дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

Форма підсумкового 

контролю 

Природоохоронне право ЄС  

 

 

 

15 студентів 

 

 

 

Теми аудиторних занять: 

1. Земельні процесуальні норми: законодавство, колізії, 

прогалини 

2. Приватизація земель: процесуальні норми   

3. Порядок набуття і відчуження земельних ділянок  

4. Особливості відчуження земельних ділянок державної та 

комунальної власності   

5. Реєстрація земельних ділянок в державному земельному 

кадастрі  

6. Особливості реєстрації прав на землю 

7. Процедура захисту прав на землю 

8. Судова практика застосування земельного законодавства: 

проблеми правозастосування  

 

 

 

 

Українська, англійська 

 

Залік 

 

 

 



Назва дисципліни 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ НЕРУХОМОСТІ 

 

Викладач  

Настіна Ольга Іванівна  

кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 

 

Курс та семестр,  у якому 

планується  вивчення 

дисципліни 

6 курс, 2 семестр 

4 кредити ECTS 

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

ОП «Право» 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 2. Здатність створювати та оформлювати різні види 

документів у відповідності до правових, мовних та 

технічних норм документотворення та правил 

документообігу. 
ЗК 6. Здатність діяти свідомо та соціально відповідально. 

 

Спеціальні компетентності (СК): 

СК 2. Здатність аналізувати норми матеріального та 

процесуального права, матеріали судової практики, 

знаходити оптимальні способи подолання прогалин та 

колізій у праві. 
СК 3. Здатність вивчати, аналізувати й оцінювати обставини 

юридичної справи, здійснювати правильну юридичну 

кваліфікацію фактичних обставин справи. 
СК 6. Здатність до збору інформації, аналізу юридичної 

проблеми, побудови юридичної аргументації. 
СК 7. Здатність складати проекти юридичних документів. 
СК 8. Здатність надавати консультації з юридичних питань, 

зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного 

дотримання норм щодо нерозголошення персональних 

даних та конфіденційної інформації. 
СК 9. Здатність виконувати професійні обов’язки відповідно 

до принципів об’єктивності, верховенства права, законності, 

справедливості. 
СК 10. Здатність дотримуватися  професійної  етики юриста. 

 

Програмні результати навчання (РН): 

РН1. Давати оцінку чинним нормативно-правовим актам, 

виявляти колізії та прогалини у правовому регулюванні.  

РН2. Володіти фундаментальними і прикладними знаннями 

у сфері права.  

РН3. Вміння надавати консультації з питань, що входять до 

компетенції юриста.  

РН5. Спиратися у своїй роботі на професійні етичні норми і 

стандарти поведінки.  

РН7. Складати проекти правових актів, здійснювати їхнє 

тлумачення.  

РН12. Аналізувати норми права з використанням 

формально-юридичного методу, розуміти їх взаємозв’язки 

та ієрархію в системі права.  



РН16. Визначати правомірність чи неправомірність 

поведінки суб’єктів суспільних відносин, обставини, що 

сприяють правопорушенням та ефективність заходів щодо їх 

профілактики.  

РН17. Оцінювати докази  у юридичному процесі та 

обґрунтованість юридично значущих рішень.  

РН 20. Приймати оптимальні управлінські рішення.  

 

Опис дисципліни 

Передумови вивчення 

дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися  

 

 

Програма навчальної 

дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

Форма підсумкового 

контролю 

Природоохоронне право ЄС  

 

 

 

15 студентів 

 

 

 

Теми аудиторних занять: 

1. Особливості реєстрації права власності та нерухомого 

майна в Україні  

2. Правові проблеми вчинення реєстраційних дій  

3. Реєстрація прав на земельні ділянки  

4. Реєстрація обтяжень земельних ділянок  

5. Адміністрування ведення єдиного державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  

6. Процедура реєстрації земельних ділянок в державному 

земельному кадастрі  

7. Адміністрування ведення державного земельного 

кадастру  

8. Судова практика у сфері реєстрації земельної нерухомості  

 

 

 

 

Українська, англійська 

 

Залік 

 

 

 

Назва дисципліни Переговори і медіація 

Викладач  

Єфремова Ірина Іванівна 

кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 

 

Курс та семестр,  у якому 

планується  вивчення 

дисципліни 

6 курс,1 семестр 

4 кредити ECTS 

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

ОП «Право» магістр 

Перелік компетентностей та Загальні компетентності (ЗК): 



відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

ЗК2.Здатність створювати та оформлювати різні види 

документів у відповідності до правових, мовних та 

технічних норм документотворення та правил 

документообігу. 

ЗК4. Здатність здійснювати самостійні наукові 

дослідження шляхом вивчення, опису, пояснення і 

прогнозування дійсності задля розвитку теорії, побудови 

гіпотез та отримання нових знань. 

ЗК5. Здатність працювати самостійно, у команді колег за 

фахом, а також із залученням експертів з інших галузей 

знань. 

 

Спеціальні компетентності (СК): 

СК 2. Здатність аналізувати норми матеріального та 

процесуального права, матеріали судової практики, 

знаходити оптимальні способи подолання прогалин та 

колізій у праві. 

СК 4. Здатність приймати рішення у юридичній справі 

відповідно до чинного законодавства. 

СК 6. Здатність до збору інформації, аналізу юридичної 

проблеми, побудови юридичної аргументації. 

СК 7. Здатність складати проекти юридичних документів. 

СК 8. Здатність надавати консультації з юридичних питань, 

зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, 

належного дотримання норм щодо нерозголошення 

персональних даних та конфіденційної інформації. 

СК 9. Здатність виконувати професійні обов’язки 

відповідно до принципів об’єктивності, верховенства 

права, законності, справедливості. 

СК 10. Здатність дотримуватися  професійної  етики 

юриста. 

Програмні результати навчання (РН): 

ПРН1. Давати оцінку чинним нормативно-правовим актам, 

виявляти колізії та прогалини у правовому регулюванні.  

ПРН3. Вміння надавати консультації з питань, що входять 

до компетенції юриста.  

ПРН6. Виявляти потреби і прогнозувати наслідки в 

правовому регулюванні.  

ПРН8. Об'єктивно аналізувати результати власної 

професійної та суспільної діяльності та 

самовдосконалюватися.  

ПРН13. Виявляти причинно-наслідкові зв’язки між 

юридичними фактами і їхніми наслідками. 

ПРН 20. Приймати оптимальні управлінські рішення. 

Опис дисципліни 

Передумови 

вивченнядисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися  

 

 

Програма навчальної 

немає 

 

 

15 студентів 

 

 

Теми аудиторних занять: 

Змістовий модуль 1. «Загальні положення про переговори і 

медіацію (посередництво)» 



дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

Форма 

підсумковогоконтролю 

Тема 1.1. Загальні положення про переговори і медіацію 

(посередництво) 

Тема 1.2. Процедура медіації 

Тема 1.3. Правовий статус переговорника та медіатора 

Тема 1.4. Медіація в цивільному та господарському 

судочинстві 

Тема 1.5. Медіація в адміністративному та кримінальному 

судочинстві 

Тема 1.6. Медіація в нотаріаті 

Тема 1.7. Медіація в адвокатурі 

Змістовий модуль 2. «Медіація (посередництво) в різних 

сферах суспільного життя» 

Тема 2.1. Медіація як спосіб вирішення цивільних спорів  

Тема 2.2. Медіація як спосіб вирішення господарських 

спорів 

Тема 2.3. Медіація у сфері корпоративного управління 

Тема 2.4. Медіація як спосіб вирішення сімейних спорів 

Тема 2.5. Медіація як спосіб вирішення трудових спорів 

Тема 2.6. Медіація як позасудовий спосіб вирішення 

земельних спорів 

Тема 2.7. Медіація в країнах англо-американської школи 

права 

Тема 2.8. Медіація в країнах романо-германської школи 

права  

 

Українська, англійська 

 

Залік 

 

 

 

Назва дисципліни Позасудове врегулювання спорів 

Викладач  

Єфремова Ірина Іванівна 

кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 

 

Курс та семестр,  у якому 

планується  вивчення 

дисципліни 

6 курс,1 семестр 

4 кредити ECTS 

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

ОП «Право» магістр 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК2.Здатність створювати та оформлювати різні види 

документів у відповідності до правових, мовних та 

технічних норм документотворення та правил 

документообігу. 

ЗК4. Здатність здійснювати самостійні наукові 

дослідження шляхом вивчення, опису, пояснення і 

прогнозування дійсності задля розвитку теорії, побудови 

гіпотез та отримання нових знань. 

ЗК5. Здатність працювати самостійно, у команді колег за 

фахом, а також із залученням експертів з інших галузей 

знань. 

 



Спеціальні компетентності (СК): 

СК 2. Здатність аналізувати норми матеріального та 

процесуального права, матеріали судової практики, 

знаходити оптимальні способи подолання прогалин та 

колізій у праві. 

СК 4. Здатність приймати рішення у юридичній справі 

відповідно до чинного законодавства. 

СК 6. Здатність до збору інформації, аналізу юридичної 

проблеми, побудови юридичної аргументації. 

СК 7. Здатність складати проекти юридичних документів. 

СК 8. Здатність надавати консультації з юридичних питань, 

зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, 

належного дотримання норм щодо нерозголошення 

персональних даних та конфіденційної інформації. 

СК 9. Здатність виконувати професійні обов’язки 

відповідно до принципів об’єктивності, верховенства 

права, законності, справедливості. 

СК 10. Здатність дотримуватися  професійної  етики 

юриста. 

Програмні результати навчання (РН): 

ПРН1. Давати оцінку чинним нормативно-правовим актам, 

виявляти колізії та прогалини у правовому регулюванні.  

ПРН3. Вміння надавати консультації з питань, що входять 

до компетенції юриста.  

ПРН6. Виявляти потреби і прогнозувати наслідки в 

правовому регулюванні.  

ПРН8. Об'єктивно аналізувати результати власної 

професійної та суспільної діяльності та 

самовдосконалюватися.  

ПРН13. Виявляти причинно-наслідкові зв’язки між 

юридичними фактами і їхніми наслідками. 

ПРН 20. Приймати оптимальні управлінські рішення. 

Опис дисципліни 

Передумови 

вивченнядисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися  

 

 

Програма навчальної 

дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

немає 

 

 

15 студентів 

 

 

Теми аудиторних занять: 

Змістовий модуль 1. 

Загальні положення про альтернативні способи 

вирішення спорів 

Тема 1.1. Історичні передумови розвитку інституту 

позасудових способів вирішення спорів 

Тема 1.2. Зарубіжний досвід застосування позасудових 

способів вирішенняправових спорів 

Тема 1.3. Правові основи формування системи позасудового 

вирішення спорів вУкраїні 

Тема 1.4. Переговори як позасудовий спосіб вирішення 

спорів 

Тема 1.5. Медіація як позасудовий спосіб вирішення спорів 

Тема 1.6. Арбітраж як альтернативний спосіб вирішення 

спорів 



 

 

 

 

Мова викладання 

 

Форма 

підсумковогоконтролю 

Тема 1.7. Третейські суди та претензійна робота 

Змістовий модуль 2. Несудові способи вирішення спорів 

у різних сферах юридичних конфліктів. 

Тема 2.1. Позасудові способи вирішення спорів в 

цивільному тагосподарському судочинстві 

Тема 2.2. Позасудові способи вирішення спорів у сфері 

інтелектуальноївласності та земельних спорів. 

Тема 2.3. Позасудові способи вирішення спорів в 

адміністративному такримінальному судочинстві 

Тема 2.4. Позасудові способи вирішення сімейних спорів 

Тема 2.5. Позасудові способи вирішення трудових спорів 

 

Українська, англійська 

 

Залік 

 
 

Назва дисципліни Юридична компаративістика 

Викладач  

Терещук Микола Миколайович, к.ю.н., 

старший викладач кафедри конституційного права та  

теоретико-правових та дисциплін 

 

Курс та семестр,  у 

якому планується  

вивчення 

дисципліни, обсяг 

дисципліни 

1 курс, 1 семестр  

4 кредити ECTS 

Факультет, ОП , ня 

якій вивчається 

дисципліна 

Факультет права та лінгвістики  

ОП «Право» 

Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 2  Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК 3  Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 11Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини  і громадянина в 

Україні.   

ЗК 12 Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні 

проблеми. 

ЗК 13 Зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку права, його 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та 

у розвитку суспільства, техніки, технологій. 

ЗК 14  Цінування та повага різноманітності і 

мультикультурності. 

СК 12 Здатність аналізувати правові проблеми,   формувати 

та обґрунтовувати  правові позиції. 

СК16 Здатність до логічного, критичного і системного 

аналізу документів, розуміння їх правового характеру і 



значенняРН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у 

контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне 

бачення шляхів її розв’язання. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин з достатньою обґрунтованістю. 

РН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. 

РН 8.  Використовувати різноманітні інформаційні джерела 

для повного та всебічного  встановлення певних обставин 

РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні  яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих  

рекомендацій 

РН 13 Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту 

РН 14. Належно використовувати статистичну інформацію, 

отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї 

професійної діяльності. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

РН18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів функціонування 

національної правової системи 

РН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння 

сутності та змісту основних правових інститутів і норм 

фундаментальних галузей права 

РН20. Пояснювати природу та зміст основних правових  

явищ і процесів 

Опис дисципліни 

Передумови 

вивчення 

дисципліни 

 

Теми аудиторних 

занять  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вивчення дисциплін, «Теорія держави і права», 

«Конституційне правоУкраїни», «Конституційне право 

зарубіжних країн» 

 

Модуль 1. Порівняльно-правові дослідження сучасних 

правових учень. 

Модуль 2. Порівняльно-правові дослідження сучасних 

правових сімей. 

 

Теми практичних занять 

Модуль 1. Порівняльно-правові дослідження сучасних 

правових учень. 

 

Змістовий модуль 1. Об’єкти компаративістських досліджень: 

загальна характеристика. 

 

Змістовий модуль 2. Історіографія філософсько-

методологічного світогляду. 

 

Модуль 2. Порівняльно-правові дослідження сучасних 

правових сімей. 

 

Змістовий модуль 1. Правові системи міждержавних 

об’єднань: загальна характеристика. 

 



 

 

 

Мова викладання 

 

Форма підсумкового 

контролю 

Змістовий модуль 2.  Процеси конвергенції на сучасній 

юридичній карті світу. 

 

Українська 

 

Залік 

 

 

Назва дисципліни 
Методологія наукових досліджень 

 

Викладач 

Бровко Наталія Іванівна  

доктор юридичних наук, доцент, 

зав.   кафедри конституційного права та теоретико-

правових дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

5 курс, 2 семестр 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У результаті вивчення дисципліні студенти повинні: 

 

ЗК3. Здатність збирати інформацію з різних джерел та її 

критично аналізувати.  

ЗК4. Здатність здійснювати самостійні наукові 

дослідження шляхом вивчення, опису, пояснення і 

прогнозування дійсності задля розвитку теорії, побудови 

гіпотез та отримання нових знань.  

ЗК5. Здатність працювати самостійно, у команді колег за 

фахом, а також із залученням експертів з інших галузей 

знань.  

ЗК6.Здатність діяти свідомо та соціально відповідально. 

 

СК 2. Здатність аналізувати норми матеріального та 

процесуального права, матеріали судової практики, 

знаходити оптимальні способи подолання прогалин та 

колізій у праві. 

 СК 6. Здатність до збору інформації, аналізу юридичної 

проблеми, побудови юридичної аргументації.  

СК 10. Здатність дотримуватися професійної етики 

юриста. 

 

 

ПРН2. Володіти фундаментальними і прикладними 

знаннями у сфері права.  

ПРН4. Здатність логічно, аргументовано і ясно будувати 

усну та письмову мову, використовувати навички 

публічного мовлення, ведення дискусії і полеміки. 

 ПРН9. Вирішувати завдання науково-дослідної, науково - 

педагогічної, правотворчої, правозастосовчої та 

управлінської діяльності. ПРН12. Аналізувати норми 

права з використанням формальноюридичного методу, 

розуміти їх взаємозв’язки та ієрархію в системі права.  

ПРН13. Виявляти причинно-наслідкові зв’язки між 

юридичними фактами і їхніми наслідками.  



 

 

ПРН19.Здійснювати самостійну науково-дослідницьку 

діяльність (аналіз, зіставлення, систематизація, 

абстрагування, моделювання, перевірка достовірності 

даних, прийняття рішень і ін.), готовність 

використовувати нові ідеї 

ПРН 22. Брати участь у підготовці публікацій, складанні 

заявок на винаходи і відкриття та вміти самостійно їх 

оформлювати. 

 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни  

 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися  

 

 

Теми аудиторних занять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Філософія, Логіка  

 

 

 

15 

 

  

 

Тема 1. Наука як форма суспільної свідомості 

Тема 2. Поняття, сутність, особливості наукового 

дослідження 

Тема 3. Методологія наукового дослідження 

Тема 4. Поняття методу, техніки, методики, процедури 

дослідження.  

Тема 5. Принципи наукового дослідження (єдності теорії і 

практики, історизму, об’єктивності висвітлення процесів, 

всебічного вивчення процесів, конкретності істини, 

суперечності, заперечення, розвитку, причинності, 

системності). 

Тема 6. Методологічні підходи у вивченні наукових явищ 

Тема 7. Теоретичні методи наукового дослідження 

Тема 8. Емпіричні методи соціальних досліджень 

Тема 9. Науковий експеримент 

Тема10. Застосування методів математичної статистики у 

науковому дослідженні 

 

Мова викладання Українська 

 

Назва дисципліни Кримінально-правова політика у сфері 

протидії корупції 

 

Викладач 

Нікітенко Олександр Іванович 

доктор юридичних наук,  

професор кафедри публічно-правових 

дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

 

5 курс, 1 семестр 

4 кредити ECTS 

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

Факультет права та лінгвістики 

ОП «Право» 



дисципліну 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік компетентностей 

та відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 1. Здатність спілкуватися іноземною мовою на 

рівні, що забезпечує можливість як усного, так і 

письмового їх застосування, у тому числі у 

професійній сфері.  

ЗК 2. Здатність створювати та оформлювати різні види 

документів у відповідності до правових, мовних та 

технічних норм документотворення та правил 

документообігу.  

ЗК 3. Здатність збирати інформацію з різних джерел та 

її критично аналізувати. 

ЗК 6. Здатність діяти свідомо та соціально 

відповідально. 

 

Спеціальні компетентності (СК): 

СК 10.Здатність дотримуватися професійної етики 

юриста. 

 

Програмні результати навчання (РН): 

РН 1. Давати оцінку чинним нормативно-правовим 

актам, виявляти колізії та прогалини у правовому 

регулюванні.   

РН 3. Вміння надавати консультації з питань, що 

входять до компетенції юриста.  

РН 4. Здатність логічно, аргументовано і ясно 

будувати усну та письмову мову, використовувати 

навички публічного мовлення, ведення дискусії і 

полеміки.  

РН 6. Виявляти потреби і прогнозувати наслідки в 

правовому регулюванні.  

РН 9. Вирішувати завдання науково-дослідної, 

науково - педагогічної, правотворчої, правозастосовчої 

та управлінської діяльності.  

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

 

 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

 

Теми аудиторних занять 

 

 

Навчальна дисципліна «Кримінально-правова 

політика у сфері протидії корупції» базується на 

знаннях таких дисциплін, як «Кримінальне право 

(загальна частина)», «Кримінальне право (особлива 

частина)», «Кримінальне процесуальне право», 

«Адміністративне право»  та «Криміналістика». 

 

 

15 студентів 

 

Теми аудиторних занять: 

1.   Поняття та сутність корупції, її види та 

наслідки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

Форма підсумкового 

контролю 

2.   Правові основи запобігання корупції в 

Україні 

3. Стратегія протидії корупції, як складова 

антикорупційної політики 

4.  Роль державної влади у боротьбі із проявами 

корупції 

5. Правовий статус суб’єктів, уповноважених на 

здійснення заходів, щодо  запобігання та протидії 

корупції           

6. Правовий статус суб’єктів відповідальності за 

корупційні правопорушення    

7. Кримінологічні засади протидії корупції в 

правоохоронних органах України 

 

Українська 

 

Залік 

 

Назва дисципліни Особливості розслідування окремих 

видів злочинів у кримінальному провадженні 

 

Викладач 

Нікітенко Олександр Іванович 

доктор юридичних наук,  

професор кафедри публічно-правових 

дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

 

6 курс, 3 семестр 

4 кредити ECTS 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчати 

дисципліну 

 

Факультет права та лінгвістики 

ОП «Право» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік 

компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 1. Здатність спілкуватися іноземною мовою на рівні, 

що забезпечує можливість як усного, так і письмового їх 

застосування, у тому числі у професійній сфері.  

ЗК 2. Здатність створювати та оформлювати різні види 

документів у відповідності до правових, мовних та 

технічних норм документотворення та правил 

документообігу.  

ЗК 3. Здатність збирати інформацію з різних джерел та її 

критично аналізувати. 

ЗК 6. Здатність діяти свідомо та соціально відповідально. 

 

Спеціальні компетентності (СК): 

СК 9 Здатність виконувати професійні обов’язки 

відповідно до принципів об’єктивності, верховенства 

права, законності, справедливості. 

СК 10Здатність дотримуватися професійної етики юриста. 

 

Програмні результати навчання (РН): 

РН 1 Давати оцінку чинним нормативно-правовим 

актам, виявляти колізії та прогалини у правовому 

регулюванні.  



РН 2 Володіти фундаментальними і прикладними 

знаннями у сфері права.  

РН 3 Вміння надавати консультації з питань, що входять 

до компетенції юриста.  

РН 4 Здатність логічно, аргументовано і ясно будувати 

усну та письмову мову, використовувати навички 

публічного мовлення, ведення дискусії і полеміки 

РН 6 Виявляти потреби і прогнозувати наслідки в 

правовому регулюванні. 

РН 9 Вирішувати завдання науково-дослідної, науково - 

педагогічної, правотворчої, правозастосовчої та 

управлінської діяльності. 

РН 13 Виявляти причинно-наслідкові зв’язки між 

юридичними фактами і їхніми наслідками. 

РН 18 Аналізувати якість національного законодавства 

щодо його відповідності міжнародним і європейським 

стандартам, визначати перспективи його вдосконалення. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

 

 

 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

 

 

Теми аудиторних занять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

Форма підсумкового 

контролю 

Навчальна дисципліна «Особливості розслідування 

окремих видів злочинів у кримінальному провадженні» 

базується на знаннях таких дисциплін, як «Кримінальне 

право (загальна частина)», «Кримінальне право (особлива 

частина)», «Кримінальне процесуальне право» та 

«Криміналістика». 

 

 

15 студентів 

 

 

 

Теми аудиторних занять: 

1. Загальні положення організації розкриття та 

розслідування злочинів. 

2. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та 

іншими учасниками розслідування злочинів. 

3. Особливості розслідування вбивств. 

Криміналістична характеристика умисних вбивств. 

4. Особливості розслідування заподіяння тілесних 

ушкоджень. 

5. Особливості розслідування торгівлі людьми. 

6. Особливості розслідування злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів. 

7. Особливості розслідування злочинів проти безпеки 

руху та експлуатації транспорту. 

 

Українська 

 

Залік 

 


